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Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – zwanej dalej SIWZ i innych 

dokumentach dotyczących niniejszego postępowania mowa jest o: 

1) ustawie Prawo zamówień publicznych – zwanej dalej „ustawą Pzp” lub Pzp, należy 

przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.); 

2) ofercie, należy przez to rozumieć złożony u Zamawiającego formularz ofertowy; 

3) kopiach dokumentów, należy przez to rozumieć kserokopię oryginałów tych 

dokumentów;  

4) osobie upoważnionej do występowania i podpisywania w imieniu Wykonawcy, 

należy przez to rozumieć osobę wymienioną w dokumencie uprawniającym 

Wykonawcę do występowania w obrocie prawnym lub upoważnioną oddzielnym 

dokumentem do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

5) Wykonawcy, należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę 

organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie 

zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia 

publicznego, 

6) Zamawiającym, należy przez to rozumieć Urząd Statystyczny w Gdańsku. 

2. Wykonawca przystępujący do postępowania obowiązany jest do przygotowania oferty 

w sposób zgodny ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia zwanej w dalszej części 

„SIWZ” oraz ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. 

3. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 

4. Wszelkie rozliczenia związane z realizacja zamówienia publicznego, którego dotyczy 

niniejsza SIWZ dokonywane będą w złotych polskich (PLN). 

5. Wszystkie załączniki do niniejszej specyfikacji stanowią jej integralną część. Załączniki 

należy wypełnić ściśle według warunków i postanowień zawartych w SIWZ, bez 

dokonywania w nich jakichkolwiek zmian. 

6. Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej SIWZ przeznaczone są wyłącznie w celu 

przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystywane w inny 

sposób. 

7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 

ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający zamieści na stronie 

internetowej. Zmiany treści SIWZ są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.  

1) W przypadku dokonania istotnych zmian w zamówieniu, powodujących zmianę treści 

ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas 

niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli będzie to konieczne, informując 

o tym Wykonawców poprzez zmianę treści ogłoszenia na stronie BZP oraz przez 

zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej.  

2) Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia  

o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 

Zamawiający przedłuży termin składania ofert informując o tym Wykonawców przez 

zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej. 

8. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.  
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9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

10. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 

ust. 1 pkt 6 / 7 PZP. 

11. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego może zostać unieważnione 

w przypadkach określonych w art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych. O fakcie 

unieważnienia postępowania, Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców, 

którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia.  

12. Wykonawca poniesie wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty 

niezależnie od wyniku postępowania. 

13. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na 

podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych 

zwanej dalej „ustawą Pzp”. 

14. Wartości zamówienia nie przekracza równowartości kwoty na podstawie art. 11 ust. 8 

ustawy Pzp, określonej w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 

2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 2263) w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, 

od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii 

Europejskiej  

Rozdział 2 

Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z wymianą dźwigu osobowego 

(elektrycznego), demontaż istniejącego dźwigu osobowego, dostawą i zainstalowaniem 

nowego dźwigu osobowego, w budynku administracyjnym przy ulicy Danusi 4 

w Gdańsku wraz ze wszystkimi wymaganymi instalacjami i systemami oraz remontem 

wewnątrz i zewnątrz szybu dźwigowego i pomieszczenia maszynowni. Wszystkie 

pomieszczenia, instalacje i systemy związane z wymianą dźwigu musza być 

dostosowane do aktualnie obowiązujących przepisów i norm branżowych ze 

szczególnym uwzględnieniem wymogów ochrony pożarowej, BHP i Urzędu Dozoru 

Technicznego (dalej UDT). 

2. Przedmiot zamówienia polega na wymianie istniejącego dźwigu osobowego na dźwig 

osobowy z napędem elektrycznym bezreduktorowym, umieszczonym w maszynowni, 

regulowanym falownikowo enkoderem z płynną regulacją prędkości, ze sterowaniem 

mikroprocesorowym (demontaż istniejącego dźwigu, dostawa i montaż nowego 

urządzenia dźwigowego) wraz z wykonaniem niezbędnych robót budowlano-

instalacyjnych, w tym zamocowanie nowych prowadnic (z tylnej ściany szybu na stronę 

boczną szybu), wykonaniem wymiany instalacji zasilającej. Wykonawca zobowiązany jest 

do wykonania dokumentacji powykonawczej dźwigu, łącznie z odbiorem przez Urząd 

Dozoru Technicznego (wraz z opłaceniem kosztów odbioru i rejestracji dźwigu). W tym 

celu Zamawiający wystawi dla Wykonawcy upoważnienie do rejestracji dźwigu w UDT. 

3. Wykonawca ma zapewnić prawidłowe zasilanie dźwigu oraz oświetlenie szybu 

i maszynowni, przystanków, zgodnie z obowiązującymi przepisami UDT. 

4. Zamawiający wymaga, aby w razie zaniku napięcia zjazd awaryjny nastąpił przy 

zastosowaniu zasilacza UPS z automatycznym otwarciem drzwi na przystanku. 

5. Zamawiający wymaga, aby w razie awarii dostępność części zamiennych oraz serwis 

dostarczonych urządzeń (podzespołów) umożliwiały niezwłoczne usunięcie awarii. 
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6. Szczegółowy opis  przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa Załącznik 

nr 1 do SIWZ.  

7. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach 

opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 13 do SIWZ 

8. Opis przedmiotu zamówienia za pomocą kodów i nazw określonych we Wspólnym 

Słowniku Zamówień (CPV), zgodnie z art. 30 ust. 7 ustawy Pzp: 

Podstawowy:    42416100-6 - windy. 

Dodatkowy:      45111300-1 - roboty rozbiórkowe, 

45000000-7 – roboty budowlane, 

45111220-6 – roboty w zakresie usuwania gruzu, 

45223100-7 – montaż konstrukcji metalowych, 

45313100-5 – instalowanie wind, 

45400000-1 – roboty wykończeniowe. 

9. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę prac 

związanych z realizacją kluczowych części zamówienia na roboty budowlane. 

10. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie 

umowy o pracę osób, o których mowa w art. 29 ust. 4 pkt. 1.  

11. Wykonawca lub podwykonawca musi zatrudnić co najmniej 2 osoby bezrobotne, 

o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub 

we właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej Obszaru 

Gospodarczego, w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres trwania umowy, 

wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia związane z usuwaniem 

i ładowaniem gruzu do środków transportu w celu wywiezienia do utylizacji, 

posprzątaniem szybu i korytarzy z ewentualnych zabrudzeń po zakończeniu robót 

związanych z montażem dźwigu.   

1) Usługi będą świadczone przez osoby wymienione w załączniku nr 4 do SIWZ „Wykaz 

Pracowników świadczących usługi”. 

2) Zatrudnienie pracowników odbywać się będzie na podstawie umowy o pracę 

określonej w art. 22 §1 przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 

(Dz. U. z 2015 r., poz. 1066 z późn. zm.).  

3) Na żądanie Zamawiającego wykonawca lub podwykonawca będzie zobowiązany 

przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez wykonawcę lub 

podwykonawcę z pracownikami świadczącymi usługi wskazane w pkt. 11. 

4) Nieprzedłożenie przez wykonawcę lub podwykonawcę kopii umów zawartych przez 

wykonawcę lub podwykonawcę z pracownikami świadczącymi usługi, będzie 

traktowane przez Zamawiającego jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia 

pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę. 

5) Zamawiający, na potwierdzenie zatrudnienia pracowników na umowę o pracę, 

dopuszcza możliwość przedłożenia potwierdzenia opłacenia składek z tytułu 

ubezpieczenia społecznego. 

12. Wymagania w zakresie zatrudnienia, nie dotyczą̨ faktu zatrudniania określonych grup 

pracowników w ogóle, ale zatrudnienia ich do realizacji zamówienia. Nie może stanowić́ 

spełnienia warunku określonego w pkt. 11 samo tylko zatrudnienie bezrobotnych, którzy 

następnie nie będą̨ uczestniczyli w wykonywaniu zamówienia.  

13. Wykonawca obowiązany jest udokumentować́ zatrudnianie osób, o których mowa w pkt. 

11. W związku z tym wykonawca obowiązany jest ewidencjonować́ czas pracy 
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bezrobotnych ze wskazaniem tożsamości danej osoby oraz czynności, które były 

wykonywane przez te osoby w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia.  

14. Na żądanie zamawiającego wykonawca przedłoży dowody zatrudnienia osób 

bezrobotnych wraz z dokumentami, z których wynika skierowanie bezrobotnych do 

pracodawcy.  

15. W sytuacji gdy bezrobotny w okresie realizacji zamówienia rozwiąże umowę̨ lub gdy 

uczyni to wykonawca, zobowiązany jest on do zatrudnienia w miejsce tej osoby, inną 

osobę̨ bezrobotną.  

16. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany dokumentacją projektową oraz 

specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. Szczegółowy zakres robót 

budowlanych i instalacyjnych, objętych niniejszym zamówieniem, został opisany 

w dokumentacjach projektowych, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót 

oraz w przedmiarach robót, opracowanych przez firmę Chmielewski-Dźwigi Sp. z o.o. 

Sp.k. z siedzibą Baniocha przy ul. Lipowej 27 - dokumenty te stanowią załączniki 

do niniejszej SIWZ. 

17. Jeśli gdziekolwiek na rysunkach, w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych, Przedmiarach Robót, Projektach Budowlanych lub opisie 

przedmiotu zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, 

producent, dostawca) materiałów lub normy, o których mowa w art. 29 ust. 1-3 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub 

rozwiązań równoważnych. Pod pojęciem równoważności rozumieć należy, iż 

zagwarantują one realizację zamówienia w zgodzie z opisem przedmiotu zamówienia oraz 

zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w w/w 

dokumentach. Podane w opisach przedmiotu zamówienia nazwy własne nie mają na celu 

naruszenia art. 29 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych   

(z późn. zm.), a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych, 

technicznych i technologicznych Zamawiającego. W przypadku materiałów, których 

znaki towarowe podano w dokumentacji projektowej poprzez równoważność 

Zamawiający rozumie zastosowanie takich materiałów, których parametry techniczne 

jakościowe i technologiczne nie będą gorsze od materiałów jakie zostały przyjęte 

w rozwiązaniach projektu i zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego i Nadzór 

Autorski. 

18. Zamawiający dopuszcza w trakcie realizacji robót zastosowanie przez Wykonawcę 

rozwiązań, materiałów, urządzeń i technologii zamiennych w stosunku do 

projektowanych, wyłącznie za zgodą Zamawiającego i autora dokumentacji projektowej 

oraz pod warunkiem, że wszelkie wprowadzone zmiany powinny spełniać co najmniej 

warunki takie, jakie były wymagane w dokumentacji przetargowej. Wprowadzona zmiana 

lub ulepszenie nie może spowodować wzrostu wartości robót. Obowiązek wykazania 

udokumentowania powyższego spoczywa na Wykonawcy.  

19. Wykonawca zapewni, że przedmiot umowy wykonany będzie z należytą starannością, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami w tym zakresie, a w szczególności:  

1) z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U z 2016 r. 

poz. 290 z późn. zm.),  

2) roboty rozbiórkowe będą prowadzone zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401 z późn. 

zm.),  
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3) odpady powstałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy należy usuwać zgodnie 

z zapisami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1165 

z późn. zm.).  

20. Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny spełniać wymogi 

określone w; 

1) ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz.290 

z późn. zm.), 

2) ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., nr 92, 

poz.881 z późn. zm.), 

21. Wykonawca winien przestrzegać warunki prowadzenia robót zawarte w: 

1) specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 

2) założeniach do technologii wykonania robót zawartych w opisie technicznym do 

dokumentacji projektowej, 

3) Dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) 

4) decyzjach, uzgodnieniach i opiniach do dokumentacji projektowej. 

22. Zamawiający wymaga aby zakres robót przewidzianych do realizacji starannie 

zaplanować, podział na etapy oraz przedstawić Zamawiającemu do zaopiniowania 

w formie harmonogramu rzeczowego tj. harmonogramu robót wraz z diagramem punktów 

krytycznych oraz krótkim opisem głównych działań pokazujących ich kolejność 

i czasookres. W szczególności harmonogram winien zawierać opis stałych i 

tymczasowych robót wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ (harmonogram 

będzie załącznikiem nr 3 do umowy na roboty budowlane). 

23. Roboty, które prowadzone będą w godzinach funkcjonowania Urzędu nie powinny 

zakłócać normalnego toku obsługi interesantów. Prace uciążliwe powinny być 

wykonywane po godzinach pracy Urzędu i w dni wolne od pracy. 

24. Wymaga się prowadzenia prac w sposób jak najmniej uciążliwy dla użytkownika obiektu, 

a w szczególności demontażu i montażu zespołów dźwigu od wnętrza szybu, transportu 

zdemontowanych elementów w miarę możliwości wewnątrz szybu, a nie klatką 

schodową. Usuwanie gruzu powinno odbywać się sposób, który nie powoduje zakurzenia 

w obiekcie. 

25. Wykonawca we własnym zakresie: 

a) zorganizuje zaplecze budowy,  

b) zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób niepożądanych,  

c) będzie utrzymywał w porządku i czystości wspólnie użytkowane dróg 

komunikacyjnych, 

d) opracuje planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

e) na bieżąco będzie usuwał materiałów rozbiórkowe, odpady i zbędne oraz wywoził je 

na legalne wysypisko śmieci, 

f) ubezpieczy budowę i prowadzony zakres robót z tytułu szkód, które mogą powstać 

w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz z tytułu odpowiedzialności 

cywilnej,  

g) uporządkuje teren budowy po zakończeniu robót. 

26. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia dokumentacji powykonawczej wraz 

z pomiarami i atestami na użyte materiały budowlane oraz uzyskanie z UDT książki 

rewizyjnej nowego dźwigu, 
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27. Dokumentacja musi zawierać wymagane dokumenty, opinie, uzyskanie zgody (o ile  

będzie wymagana) oraz uzyskanie dopuszczenia do eksploatacji i rejestracji w UDT 

nowego dźwigu. 

28. Zainstalowany dźwig osobowy musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie 

wcześniej niż w 2015 roku, posiadać znak CE oraz spełniać unijną dyrektywę dźwigową 

2014/33/UE, jak również unijną dyrektywę kompatybilności elektromagnetycznej 

89/336/EEC. 

29.  Zainstalowany dźwig musi spełniać normy krajowe: 

a) krajową normę PN-EN 81-1, 

b) krajową normę PN -EN 81-70, 

c) krajową normę PN -EN 81-28, 

d) krajową normę PN -EN 12015 Kompatybilność elektromagnetyczna dźwigów 

(emisja). 

Zamawiający dopuszcza spełnianie przez oferowany dźwig norm równoważnych do 

powyżej opisanych. Wykonawca w toku realizacji przedmiotu zamówienia będzie 

zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego dźwig spełnia powyżej określone 

wymagania lub odpowiada normom równoważnym. 

30. Koszty związane z realizacją ww. zadań obciążają Wykonawcę. 

31. Zaleca się Wykonawcy przeprowadzenie wizji lokalnej, w celu uzyskania na własną 

odpowiedzialność i na swoje ryzyko wszelkich istotnych informacji, które mogą być 

konieczne do prawidłowego przygotowania oferty, zawarcia umowy i wykonania 

zamówienia. 

32. Minimalny okres gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia, akceptowalny 

przez Zamawiającego wynosi na wymianę dźwigu osobowego wraz z wszystkimi pracami 

i materiałami niezbędnymi do montażu dźwigu minimum 24 miesiące (maksimum 42 

miesięce) licząc od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót bez zastrzeżeń. 

33. Zamawiający wymaga w okresie gwarancji udzielonej przez producenta urządzenia 

dokonywania bezpłatnych przeglądów i konserwacji na koszt Wykonawcy.  

Rozdział 3 

Termin realizacji zamówienia 

W zakresie robót budowlanych polegających na wymianie dźwigu osobowego termin 

realizacji przedmiotu Umowy wynosi 72 dni od daty podpisania Umowy, jednak nie później 

niż do dnia 19 grudnia 2016 r. w zależności od tego, który z terminów nastąpi pierwszy. 

Rozdział 4 

Podwykonawcy  

1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której 

wykonanie powierzy podwykonawcom, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 

do SIWZ, oraz podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców. 

2. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, 

o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 

podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik 

nr 5 do SIWZ. 
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3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie 

spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca 

powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

4. Jeżeli zmiana podwykonawcy nastąpi w trakcie realizacji zamówienia, wykonawca na 

żądania Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 lub 

oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego 

podwykonawcy.  

5. Jeżeli w trakcie badania oświadczenia Zamawiający stwierdzi, że wobec danego 

podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany będzie 

zastąpić tego podwykonawcę innym lub zrezygnować z powierzenia wykonania części 

zamówienia podwykonawcy. 

6. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, a których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego 

odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu, są zgodne z wymogami ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

7. Do zawarcia przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest 

wymagana zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie 5 dni od dnia 

otrzymania ww. umowy, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, 

że wyraził zgodę na zawarcie umowy z podwykonawcą w formie jaka została mu 

dostarczona. 

8. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana 

zgoda Zamawiającego i wykonawcy. Wymagania zawarte w poprzednim punkcie stosuje 

się odpowiednio. Szczegóły i konsekwencje zawarto wart. 6471 k.c. 

Rozdział 5 

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu 

dokonywania oceny spełnienia tych warunków 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp: 

1) nie podlegają wykluczeniu; 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 

o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie wyznacza 

szczegółowego warunku w zakresie posiadania uprawnień. Ocena spełnienia 

warunku, posiadania uprawnień, nastąpi w oparciu o przedstawione przez 

wykonawcę oświadczenie. 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.  

i. złoży informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 

potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 

kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed 

upływem terminu składania ofert. Wykonawca powinien posiadać dostęp do 

wolnych środków finansowych lub posiadać zdolność kredytową 

w wysokości co najmniej takiej, jak wartość złożonej oferty; 
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ii. w celu wykazania, że Wykonawca posiada zdolność ekonomiczną i finansową 

Zamawiający wymaga również złożenia opłaconej polisy, a w przypadku jej 

braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 

z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczeniową nie mniejszą niż 

150.000,00 zł. Polisa powinna obejmować co najmniej okres związania 

ofertą. 

c) zdolności technicznej lub zawodowej.  

i. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane 

zawierające w swoim zakresie dostawę i montaż dźwigu osobowego o wartości 

zamówienia minimum 150 000,00 zł brutto wraz z podaniem ich rodzaju 

i wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te 

zostały wykonane z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych 

robót, określających, czy roboty te zostały wykonane należycie, 

w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie 

z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.  

ii. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej jedną 

osobą zdolną do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych 

w budownictwie, z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi 

o specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, co najmniej jedną 

osobą, która posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji 

i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.  

iii. Wskazane osoby muszą posiadać co najmniej 5- letnie doświadczenie 

zawodowe na stanowisku kierownika robót odpowiednio: budowlanych 

i instalacyjnych oraz przynależeć do właściwej izby samorządu zawodowego. 

iv. W celu wykazania, że Wykonawca posiada osoby zdolne do wykonania 

zamówienia Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu osób, które będą 

uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych 

za kierowanie robotami budowlanymi i instalacyjnymi, wraz z informacjami 

na temat ich kwalifikacji zawodowych i wykształcenia niezbędnych do 

wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, 

oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 

v. Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają 

obowiązek posiadania takich uprawnień. 

2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 

wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny 

wpływ na realizację zamówienia. 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej 

Wykonawców każdy z warunków określonych w pkt 2 winien spełniać co najmniej jeden 

z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. 

Zamawiający uzna, że warunki zostały spełnione jeżeli Wykonawcy złożą podpisy pod 

jednym oświadczeniem. 
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4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt.1, 

ppkt. 1) i 2) lit. b-c niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do 

konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub 

zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

5. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w pkt. 4 

niniejszej SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 

1) wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia; 

2) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 

wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz 

zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5. 

3) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 

podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są 

wymagane. 

6. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału 

w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 

ustawy Pzp.  

1) Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków, o których mowa powyżej na 

podstawie złożonego oświadczenia wykonawcy i dokumentów wyszczególnionych 

w Rozdziale 5 niniejszego SIWZ. 

2) Warunek określony w pkt. 6 powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie. 

3) Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedłożenia w odniesieniu 

do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale 6 pkt 2 ppk. 2) – 7) 

6a Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy wykonawcę, 

w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: 

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie 

w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli 

przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 

332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość 

ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ 

zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 

zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził 

likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – 

Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. 

poz. 615); 

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 

uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub 
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rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co 

zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

3)  jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do 

reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 

pkt 2–4 z: 

a)  zamawiającym, 

b)  osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego, 

c)  członkami komisji przetargowej, 

d)  osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a 

– chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny 

sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

4)  który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał 

w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub 

umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co 

doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania; 

5)  będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko 

prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego 

popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie 

niższą niż 3000 złotych; 

6)  jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 

spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 

komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 

wykroczenie, o którym mowa w pkt 5; 

7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków 

wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów 

o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą 

niż 3000 złotych; 

8)  który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek 

na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać 

za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym 

mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, 

opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami 

lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

7. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły: 

"spełnia” – „nie spełnia”. Z treści złożonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, 

że postawione warunki i opis sposobu dokonania oceny zawarty w SIWZ Wykonawca 

spełnia na termin składania ofert.  

Rozdział 6 

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie należy dostarczyć w celu potwierdzenia 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania braku podstaw  

do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie 

aktualnych na dzień złożenia oferty następujących oświadczeń lub dokumentów: 

1) oświadczenie Wykonawcy w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ. 

Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, 
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że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 

w postępowaniu. o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;  

2) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty, miejsca wykonania 

i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów 

dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane 

należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie 

z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone (załącznik nr 7);.  

Dowodami potwierdzającymi czy roboty budowlane zostały wykonane lub są 

wykonywane należycie są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, 

na rzecz którego nastąpiła dostawa i montaż dźwigu osobowego, a jeżeli 

z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie 

uzyskać tych dokumentów – inny dokument. 

3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiadać za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, 

a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do 

dysponowania tymi osobami, (załącznik nr 8);  

4) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają 

wymagane przez zamawiającego uprawnienia tj., że posiadają kwalifikacje do 

kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej i instalacyjnej oraz posiadają co najmniej 5-letnią praktykę na budowie 

oraz przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego (załącznik nr 9); 

Uwaga!  

W przypadku, gdy Wykonawca będzie realizował część przedmiotu zamówienia 

poprzez wskazanego w ofercie podwykonawcę, może w ofercie przedstawić 

dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie oraz posiadanie stosownych 

kwalifikacji przez wskazanego podwykonawcę. 

5) złoży informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 

potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową 

wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu 

składania ofert. Wykonawca powinien posiadać dostęp do wolnych środków 

finansowych lub posiadać zdolność kredytową w wysokości co najmniej takiej, jak 

wartość złożonej oferty; 

6)  opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że 

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 

ubezpieczeniową nie mniejszą niż 150.000,00 zł. Polisa powinna obejmować 

co najmniej okres związania ofertą. 

7) wykaz podwykonawców na druku stanowiącym załącznik nr 5. 

2. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku 

podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy 

w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Pzp muszą złożyć 

następujące dokumenty: 
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1) Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków, o których mowa powyżej na 

podstawie złożonego oświadczenia wykonawcy i dokumentów wyszczególnionych 

w Rozdziale 6 niniejszego SIWZ. 

2) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu 

potwierdzającego , że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 

podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 

grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie lub rozłożenie 

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu; 

3)  aktualne zaświadczenie właściwej terenowo jednostki organizacyjnej Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo 

innego dokumentu, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca 

zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz 

z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

4) oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego 

za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym 

przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wg wzoru na 

załączniku nr 10 do SIWZ; 

5) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji 

administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, 

prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie 

określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy, wg wzoru 

na załączniku nr 11 do SIWZ; 

6) Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych, 

o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 

wg wzoru na załączniku nr 12 do SIWZ; 

7) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje 

potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu. (oryginał), wg wzoru na załączniku nr 6.  

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie 

o którym mowa w rozdz. 6 pkt 1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy 

z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw 

wykluczenia. 

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do 

reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania ich 

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 23 ustawy Pzp). 

Pełnomocnictwo takie należy złożyć do oferty. 
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5. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których 

pełnomocnik jest upoważniony. W przypadku, gdyby pełnomocnictwa udzielała osoba inna 

niż uprawniona z mocy prawa lub umowy spółki do reprezentowania podmiotu, do oferty 

należy dołączyć również pełnomocnictwo do dokonania tej czynności. 

6. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale, albo w kopii poświadczonej notarialnie. 

7. Wspólników spółki cywilnej obowiązują przepisy dotyczące wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 23 ustawy. 

Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności: 

1) łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument), 

2) oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ilu jest Wykonawców). 

Wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem, jeżeli załączone 

pełnomocnictwo nie będzie stanowić inaczej. 

8. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. 6 pkt 1 niniejszej 

SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa 

w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia 

postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą 

wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, 

uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich 

złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania. 

Rozdział 7 

Informacje o sposobie porozumiewania się z Wykonawcami, przekazywania oświadczeń  

i dokumentów oraz osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami 

1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje 

Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za 

wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale 

6 niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym 

mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp), dla których dopuszczalna jest forma pisemna.  

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

lub inne dokumenty drogą elektroniczną oraz faksem, każda ze stron na żądanie drugiej 

niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, o których mowa powyżej 

uważa się za wniesione z chwilą, gdy doszły one do Zamawiającego w taki sposób, że 

mógł się on zapoznać z ich treścią. 

4. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres:  

Urząd Statystyczny w Gdańsku 

ul. Danusi 4,  80-434  Gdańsk 

fax. 58 76 83 270 

6. W sprawach związanych z przedmiotem zamówienia należy kontaktować się z panią. 

Katarzyną Dzik, e-mail: k.dzik@stat.gov.pl   

7. W sprawie procedury przetargowej należy kontaktować się z panią Agatą Maksymiuk,  

e-mail: a.maksymiuk@stat.gov.pl 

mailto:k.dzik@stat.gov.pl
mailto:a.maksymiuk@stat.gov.pl
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Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy Pzp nie pozwalają na 

jakikolwiek inny kontakt - zarówno z Zamawiającym, jak i osobami uprawnionymi do 

porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. 

Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, 

w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie. 

8. Zamawiający udziela informacji w dni robocze w godzinach: od 700 do 1500. 

Rozdział 8 

Opis sposobu udzielania wyjaśnień treści SIWZ 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą - wnioskiem 

o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie na piśmie niezwłocznie, jednak nie 

później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, na zadane pytanie, 

przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania oraz umieści 

taką informację na własnej stronie internetowej (http://gdansk.stat.gov.pl),  

2. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych 

odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 

oświadczenie Zamawiającego. 

3. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia o zamówieniu 

jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający 

przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano 

SIWZ oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej 

(http://gdansk.stat.gov.pl). 

4. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 

Rozdział 9 

Wymagania dotyczące wadium 

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3 438,00 PLN (słownie: 

trzy tysiące czterysta trzydzieści osiem złotych 00/100) przed upływem terminu 

składania ofert. 

1. Wadium musi zabezpieczać cały okres związania z ofertą. 

2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

a) pieniądzu; 

b) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359). 

3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego NBP O/O Gdańsk nr 67101011400069851391200000 z adnotacją 

„WADIUM do postępowania znak sprawy GDK-WG.2720.33.2016.KP”. 

http://gdansk/
http://gdansk.stat.gov.pl/
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4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków 

pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt. 3 niniejszej 

SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny 

wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 

5. Wadium wniesione przez Wykonawcę w innej formie niż pieniężna musi obejmować 

nazwę dającego zlecenie(Wykonawca), beneficjenta gwarancji (Zamawiający), gwaranta 

(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) wraz ze wskazaniem ich 

siedzib, określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją oraz kwotę 

gwarancji. 

Ponadto, wadium wniesione w innej formie niż pieniężna musi zawierać zobowiązanie 

gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie beneficjenta 

gwarancji zawierające oświadczenie, że Wykonawca, którego ofertę wybrano ponosi  

odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium określone w art. 46 

ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. Dodatkowo z treści zobowiązania musi wynikać, że jest ono 

nieodwołalne, bezwarunkowe, bez jakichkolwiek zastrzeżeń i nieprzenoszalne.  

6. Wadium wniesione w innej formie niż pieniężna nie może zawierać klauzul 

warunkujących zapłatę przez gwaranta lub poręczyciela należnej kwoty od przedłożenia 

wraz z żądaniem zapłaty innych dokumentów niż oświadczenie Zamawiającego 

o wystąpieniu zdarzenia zabezpieczonego tym dokumentem. Niedopuszczalne jest 

zamieszczanie w zapisach jakichkolwiek warunków wypłaty wadium - w szczególności, 

że żądanie zapłaty powinno być przekazane za pośrednictwem banku prowadzącego 

rachunek Zamawiającego lub że podpisy pod żądaniem zapłaty wadium mają być 

zweryfikowane za pośrednictwem tego banku. 

7. Wadium wnoszone w formach wymienionych w pkt.1. ppkt. 2 b-e winno być w oryginale 

dołączone do oferty. 

8. Wadium wniesione w innej formie niż pieniężna poprzez dołączenie go do oferty jest 

równoznaczne z wniesieniem go przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem 

złożenia oferty przed terminem składania ofert.  

9. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej 

Wykonawców wadium może być wniesione przez jednego z Wykonawców lub 

pełnomocnika Wykonawców. 

10. W świetle zapisów art. 46 ust. 4a ustawy Pzp, Zamawiający zatrzymuje wadium wraz 

z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 

ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, 

o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie 

omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3,co spowodowało brak możliwości wybrania 

oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, chyba że udowodni, że wynika 

to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 

11. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy 

zostanie odrzucona. 

12. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na 

poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp. 
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Rozdział 10 

Termin związania ofertą 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy Pzp). 

2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia 

umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko 

raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do 

Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie 

dłuższy jednak niż 60 dni. 

3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty 

wadium. 

4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 

przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem 

nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu 

związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek 

wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

Rozdział 11 

Opis sposobu przygotowania oferty 

I. Przygotowanie ofert 

1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna i podpisana przez osobę/y uprawnioną/e  

lub upoważnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 

3. Jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo 

musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. 

Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i musi być ono złożone w oryginale lub kopii 

poświadczonej notarialnie.  

4. Ofertę wraz z załącznikami należy sporządzić w języku polskim. Każdy dokument 

składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony 

wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W razie 

wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 

5. Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii 

potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

6. Zaleca się, by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub 

parafowana przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde 

przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc. 

powinny być parafowane przez Wykonawcę.  

7. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. 

W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron. 

8. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty 

składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od 

chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

(Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania 
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ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

9. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były 

przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem 

„tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych 

elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane 

w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 

10. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu 

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne 

i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) 

ich odtajnieniem 

Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do 

wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne 

przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których 

przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 

11. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie 

w trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić 

będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica 

przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie 

w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

12. Złożenie więcej niż jednej oferty, partycypacja w więcej niż jednej ofercie lub złożenie oferty 

zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych 

przez Wykonawcę. 

13. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia: 

a) formularz ofertowy - załącznik nr 2 do SIWZ wypełniony i podpisany przez osobę(y) 

upoważnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy; 

b) oświadczenie Wykonawcy w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ. 

Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, 

że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 

w postępowaniu. o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta 

została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, 

terminie aktualnych na dzień złożenia oferty następujących oświadczeń lub 

dokumentów 

a) wykaz robót budowlanych (co najmniej 2) wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca 

wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, 

określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, 

czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone 

(załącznik nr 7 do SIWZ); 

b) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi i instalacyjnymi, wraz 
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z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 

niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie 

czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 

8 do SIWZ);  

c) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

posiadają wymagane uprawnienia (wraz z wykazem osób – załącznik nr 8 do SIWZ); 

d) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, 

wystawionej nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia;  

e) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że 

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia; 

f) wykaz części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy lub 

podwykonawcom (załącznik nr 5 do SIWZ), 

g) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu 

potwierdzającego , że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 

podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 

grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie lub rozłożenie 

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu; 

h) aktualne zaświadczenie właściwej terenowo jednostki organizacyjnej Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo 

innego dokumentu, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca 

zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz 

z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; pełnomocnictwo do 

reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik; 

i) oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego 

za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym 

przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wg wzoru na 

załączniku nr 10 do SIWZ; 

j) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji 

administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, 

prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie 

określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy, wg wzoru 

na załączniku nr 11 do SIWZ, 

k) Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych, 

o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 

lokalnych, wg wzoru na załączniku nr 12 do SIWZ;;  

l) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
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wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje 

potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu. (oryginał), wg wzoru na załączniku nr 6.  

14. Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczenie zawarte w Formularzu Oferty), iż 

Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  

15. Wyceniony kosztorys ofertowy Wykonawca załącza do oferty. Kosztorys ofertowy 

traktowany jest jako dokument pomocniczy. 

16. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 

3 ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności 

i wątpliwości dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym 

przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale 7 niniejszej SIWZ. 

Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym 

zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert. 

Rozdział 12 

Miejsce i termin składania ofert 

1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Gdańsku przy ul. Danusi 4, w Punkcie 

Podawczym w pok. nr 11 na parterze, w terminie: 

do dnia 27.09.2016 r., do godz. 11.00 

2. Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystej zabezpieczonej przed otwarciem kopercie 

(paczce). Kopertę należy opisać następująco: 

Oferta na wykonanie zadania pn. „Remont dźwigu osobowego elektrycznego 

w budynku Urzędu Statystycznego w Gdańsku” 

znak sprawy GDK-WG. 2720.33.2016.KP” 

Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert. 

3. Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 

4. W przypadku ofert przesłanych do Zamawiającego liczy się data i godzina dostarczenia 

oferty do siedziby Zamawiającego. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona 

Wykonawcy po upływie terminu do wniesienia odwołania. Zamawiający niezwłocznie 

zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie. 

5. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina 

wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową, czy 

kurierską. 

6. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany 

lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed 

upływem terminu do składania ofert. 

7. Zmiany poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według 

zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty (paczki) 

zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". W przypadku 

złożenia kilku "ZMIAN", kopertę (paczkę) każdej "ZMIANY" należy dodatkowo 

opatrzyć napisem "zmiana nr ...... ". 

8. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia 

podpisanego przez Wykonawcę. W celu potwierdzenia uprawnienia osób do złożenia 

oświadczenia o wycofaniu oferty, do oświadczenia należy załączyć odpowiednie 
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dokumenty (np. aktualny KRS, zaświadczenie o wpisie do centralnej ewidencji 

i informacji działalności gospodarczej i jeśli to konieczne - pełnomocnictwo). Wycofanie 

należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu ofert. 

Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo 

opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE". 

Rozdział 13 

Miejsce i termin otwarcia ofert 

1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Gdańsku przy ul. Danusi 4, w Sali 

Konferencyjnej, w pok. nr 12 na parterze, 

w dniu  27.09.2016 r., o godz. 11.30. 

2. Otwarcie ofert jest jawne, 

1. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie 

http://www.gdansk.stat.gov.pl, informacje dotyczące: 

kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach. 

3. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające 

oferty, których dotyczy "WYCOFANIE". Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom 

bez otwierania. 

4. Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem 

kopert (paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu 

poprawności procedury dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty. 

5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający po otwarciu każdej z ofert, ogłosi obecnym: 

1) stan i ilość kopert (paczek) zawierających otwieraną ofertę, 

2) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, 

3) informację dotyczącą ceny zawarte w Formularzu oferty, 

4) terminu wykonania zamówienia, 

5) okresu gwarancji, 

a) warunki płatności. 

Rozdział 14 

Opis sposobu obliczania ceny 

1. Wykonawca może podać tylko jedną cenę oferty. 

2. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu 

ofertowym sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załączniki nr 2 do SIWZ łącznej ceny 

ofertowej brutto za realizację przedmiotu zamówienia. 

3. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy 

określonym w niniejszej SIWZ. 

Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku 

(zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy 

zaokrąglić w górę). 

Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). 
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4. Cenę oferty, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe wykonawcy za wykonanie 

przedmiotu umowy, należy obliczyć uwzględniając pełny zakres zamówienia określony 

w SIWZ i przedmiarów robot stanowiących załącznik do SIWZ. W szczególności w cenie 

należy uwzględnić koszty robocizny, materiałów w tym wszystkie urządzenia, wyroby, 

konstrukcje wraz z kosztami ich zakupu, pracy sprzętu, środków transportu niezbędnych 

do wykonania robót, koszty wykonania niezbędnych ekspertyz, pomiarów. 

5. Wykonawca w formularzu ofertowym winien podać cenę ryczałtową brutto zawierającą 

podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami na dzień składania ofert 

oraz: 

1) wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej  

z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, 

2) cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty bezpośrednie, koszty 

pośrednie oraz zysk i powinna uwzględniać wszystkie uwarunkowania zawarte  

w SIWZ, 

3) cena podana w ofercie zawiera wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia 

wynikające wprost z dokumentacji projektowej jak również w niej nie ujęte, a bez 

których nie można wykonać zamówienia w zakresie podanym w SIWZ , zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, prawem budowlanym, wydanymi decyzjami, 

pozwoleniami i uzgodnieniami oraz zawierać wszelkie koszty niezbędne do 

prawidłowego użytkowania pomieszczeń zgodnie z ich przeznaczeniem, 

4) w cenie powinny być uwzględnione wszystkie podatki, ubezpieczenia, opłaty, opłaty 

transportowe, bonifikaty, upusty itp., 

5) wykonawcy zwolnieni z podatku VAT doliczają do ceny oferty podatek naliczony od 

zakupionych towarów i usług.  

Rozdział 15 

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans 

punktów w kryteriach: 

1) cena brutto -  60 %, 

2) okres gwarancji – 40% 

2. Opis sposobu oceniania oferty. 

Oferty oceniane będą w następujący sposób: 

Cena brutto wykonania przedmiotu zamówienia: 

K = 
C min  

x 60 pkt.   
C of  

gdzie: 

K     - współczynnik oceny oferty (liczony z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), 

C min - najniższa cena spośród wszystkich ocenianych ofert (łącznie z podatkiem VAT), 

C of - cena ocenianej oferty (łącznie z podatkiem VAT). 

Pof 

P = ---------------  x 40 pkt 

Pmax 
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gdzie: 

P - współczynnik oceny oferty (liczony z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), 

Pof - liczba punktów za ocenę okresu gwarancji w badanej ofercie; 

Pmax - maksymalna liczba punktów za ocenę okresu gwarancji spośród badanych ofert. 

Sposób przyznania punktów: 

1) 24 miesiące –1  punkt, 

2) 36 miesięcy – 2 punkty, 

3) Powyżej 36 miesięcy do 42 miesięcy – 3 punkty. 

3. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego 

wzoru: 

L = K + P 

gdzie: 

L – całkowita liczba punktów, 

K – punkty uzyskane w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto”, 

P – punkty uzyskane w kryterium „Parametry techniczne”.  

4. Ocena punktowa w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie 

łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według 

wzoru opisanego w tabeli powyżej. 

Rozdział 16 

Badanie i ocena ofert 

1. Wyjaśnienie treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek: 

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między 

Zamawiającym a Wykonawcom negocjacji dotyczących zmiany treści złożonej oferty 

oraz z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanej jakiejkolwiek zmiany w jej 

treści (art. 87 ust. l ustawy Pzp), 

Zamawiający poprawia w ofercie (art. 87 ust. 2 ustawy Pzp): 

a) oczywiste omyłki pisarskie, 

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

2. Sprawdzanie informacji/ danych zawartych w ofertach. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty przedstawionych 

przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych informacji. 

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie 

oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji - oferta zostanie przez Zamawiającego 

odrzucona na podstawie art. 89 ust. l pkt. 3 ustawy Pzp. 

Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ lub 

mogących mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania, skutkować będzie 

wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 3 

ustawy Pzp, niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem. 
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3. Oferta z rażąco niską/ wzbudzającą wątpliwości/ ceną oferty. 

Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 

przedmiotu zamówienia, zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie 

wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny (art. 90 ust. 

l ustawy Pzp ), 

Zamawiający oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki,  

w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania 

techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonania zamówienia dostępne dla 

Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej 

udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 

Zamawiający odrzuca ofertę (art. 90 ust. 3 ustawy Pzp): 

a) Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub 

b) jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że 

oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

Rozdział 17 

Wybór oferty najkorzystniejszej 

1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie stosował wyłącznie zasady 

i kryteria oceny ofert określone w niniejszej SIWZ. Zamawiający udzieli zamówienia 

Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. 

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, 

siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, 

uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska siedziby albo 

miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację 

przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne 

i prawne,  

c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. l lub 2 ustawy Pzp, po upływie którego 

umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 

3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informację 

o wyborze (art. 92 ust 2 ustawy Pzp), na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie 

dostępnym w swojej siedzibie. 

4. Wybranemu Wykonawcy, odrębnym pismem zostanie wskazany termin podpisania 

umowy. Miejsce podpisania umowy - siedziba Zamawiającego. Wymaga się, aby przy 

podpisaniu umowy Wykonawca załączył/okazał wszystkie dokumenty, które pozwolą 

bezspornie sprawdzić umocowanie do jej podpisania. 

5. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 
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Rozdział 18 

Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to 

nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy 

przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna 

określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych 

do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, 

oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu 

zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy 

konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia. 

3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego. 

4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 

uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę 

najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego 

badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy 

PZP. 

6. Najpóźniej w chwili zawarcia umowy, Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić 

Zamawiającemu:  

a) dokumenty potwierdzające wymagane przez Zamawiającego uprawnienia do 

kierowania robotami budowlanymi i instalacyjnymi wraz z aktualnymi 

zaświadczeniami o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, 

b) kopię umowy zawartej z podwykonawcą /-mi, o ile Wykonawca przewidział ich udział 

przy realizacji zamówienia. 

7. Zgodnie z art. 139 i 140 ustawy Pzp umowa w sprawie niniejszego zamówienia 

publicznego: 

1) zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 

2) mają do niej zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie 

stanowią inaczej, 

3) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie 

do informacji publicznej, 

4) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego 

zobowiązaniem zawartym w ofercie, 

5) podlega unieważnieniu: 

a) jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 ustawy Pzp, 

b) zgodnie z treścią art. 140 ustawy Pzp w części wykraczającej poza określenie 

przedmiotu zamówienia zawartego w niniejszej SIWZ. 

8. Wykonawca, pod rygorem stwierdzenia uchylania się od podpisania umowy, dostarczy 

najpóźniej w dniu podpisania umowy kopie dokumentów stwierdzających przygotowanie 

zawodowe, aktualną przynależność do samorządu osób wskazanych w wykazie osób 

uczestniczących w wykonaniu zamówienia (załącznik nr 8 do SIWZ);  
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1) dokument lub dokumenty potwierdzające prawo osób składających podpis pod umową 

do występowania w imieniu wykonawcy i dokonywania w jego imieniu składania 

oświadczenia woli. 

2) kopię uprawnień budowlanych Kierownika budowy, 

3) potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

9. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego z zastrzeżeniem  

art. 183 ustawy Pzp w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania Wykonawcom 

zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

10. W przypadku gdy Wykonawca nie wypełni wymagań formalnych zawartych w treści 

niniejszej SIWZ dotyczących podpisania umowy Zamawiający wyznaczy dodatkowy 

/ostateczny termin uzupełnienia brakujących dokumentów formalnych wskazanych 

treścią SIWZ. Gdy Wykonawca na ponowne wezwanie nie wypełni wymagań 

formalnych, zamawiający ma prawo uznać, że Wykonawca uchyla się od podpisania 

umowy. W takim przypadku będą miały zastosowanie przepisy: 

- możliwość zastosowania art. 94 ust 3 (wybór kolejnej oferty), 

- obowiązek zastosowania art. 46 ust. 5 pkt l i 3 (zatrzymanie wadium). 

11. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie 

uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są 

zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych 

wykonawców. Proponuje się (w celu ułatwienia przygotowania takiej umowy), aby 

w umowie zawrzeć między innymi następujące postanowienia: 

a) wyszczególnienie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

publicznego, 

b) określenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta (celem tym musi 

być także zrealizowanie zamówienia), 

c) oznaczenie czasu związania podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia publicznego, 

d) obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, w tym okresu obowiązywania 

rękojmi i gwarancji, 

e) podział zadań pomiędzy poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia publicznego, 

f) określenie lidera wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

publicznego,(może nim być Pełnomocnik wskazany w ofercie wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia), 

g) wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy przez Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, przez któregokolwiek  

z jego członków do czasu wykonania zamówienia,  

h) zapis mówiący, że Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za realizację zamówienia, za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie zamówienia.  

Wykonawca, pod rygorem stwierdzenia uchylania się od podpisania umowy, 

dostarczy najpóźniej w dniu podpisania umowy dokument lub dokumenty 

potwierdzające prawo osób składających podpisy pod umową do występowania 

w imieniu Wykonawcy i możliwości zawarcia umowy z Zamawiającym (np. 

pełnomocnictwo). 
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12. W przypadku, kiedy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w zakresie 

doświadczenia, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, do 

wykonania zamówienia, wykonawca musi przedstawić w tym celu pisemne zobowiązanie 

tych podmiotów do realizacji zadań, do wykonania których te zdolności są wymagane. 

13. W przypadku, kiedy Wykonawca polega zdolnościach finansowych lub ekonomicznych 

innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do 

udostepnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą w skutek 

nieudostępnienia tych zasobów, chyba że nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

14. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na 

roboty budowlane do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy wraz ze zgodą 

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 

umowy. Termin na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń, zmian lub sprzeciwu do 

umowy o podwykonawstwo, której są roboty budowlane określony jest w umowie 

o roboty budowlane. 

15. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek. Rozliczanie robót będzie następowało 

w częściach – warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnej części 

należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów 

zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy i dalszym podwykonawcom 

biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. 

Rozdział 19 

Wymagania dotyczące zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, 

w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.  

2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku 

następujących formach: 

a) pieniądzu; 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., poz. 359). 

3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych 

art. 148 ust. 2 ustawy PZP. 

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 

bankowy wskazany przez Zamawiającego. 

5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na 

zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

6. Zabezpieczenie wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji musi zawierać następujące 

elementy: 

1) nazwę wykonawcy i jego siedzibę; 

2) nazwę beneficjenta (zamawiającego); 
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3) nazwę gwaranta lub poręczyciela; 

4) określać wierzytelność, która ma być zabezpieczona gwarancja; 

5) sformułować zobowiązania gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia 

kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty, w przypadku gdy Wykonawca: 

a) nie wykonał przedmiotu zamówienia w terminie wynikającym z umowy, lub 

b) wykonał przedmiot zamówienia w sposób nienależyty. 

7. Z chwilą zaistnienia przynajmniej jednego z wymienionych przypadków Zamawiający 

wystąpi do gwaranta z pisemnym żądaniem zapłacenia kwoty stanowiącej zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy. Żądanie będzie zawierać uzasadnienie faktyczne i 

prawne. Gwarant nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek 

dodatkowych warunków lub wykonania czynności, jak również od przedłożenia 

dodatkowej dokumentacji. Dopuszczalnym żądaniem gwaranta może być dokument 

potwierdzający, że osoba, która podpisała wezwanie do zapłaty w imieniu beneficjenta, 

upoważniona jest do jego reprezentowania lub przesłanie wezwania do zapłaty za 

pośrednictwem banku prowadzącego rachunek beneficjenta. 

8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 

Zamawiający w terminie trzech dni roboczych od otrzymania stosownego dokumentu 

(gwarancji, poręczenia) ma prawo zgłosić do niego zastrzeżenia lub potwierdzić przyjęcie 

dokumentu bez zastrzeżeń. Wykonawca winien wnieść Zamawiającemu stosowny 

dokument w terminie umożliwiającym Zamawiającemu wykonanie tego prawa. Nie 

zgłoszenie zastrzeżeń w terminie trzech dni roboczych od otrzymania dokumentu 

uważane będzie za przyjęcie dokumentu bez zastrzeżeń. 

9. Zwrot zabezpieczenia: 

1) 70% zabezpieczenia zostanie zwrócona wykonawcy w terminie 30 dni od dnia 

wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, 

2) kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady w wysokości 

30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócona nie później niż w 15dniu po upływie 

okresu rękojmi za wady. 

Rozdział 20 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór 

umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę 

w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach. 

Wzór umowy, stanowi załącznik nr 12 do SIWZ 

Rozdział 21 

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy  

w toku postępowania o udzielenie zamówienia 

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes 

w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 

naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony 

prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań poniżej kwoty 

określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 

PZP. 
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2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również 

organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP. 

Załączniki 

Następujące załączniki stanowią integralną część SIWZ:  

1. Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 

2. Załącznik nr 2 - Formularz Ofertowy, 

3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy w oparciu o art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, 

4. Załącznik nr 4 – Wykaz pracowników świadczących usługi, 

5. Załącznik nr 5 - Wykaz podwykonawców, 

6. Załącznik nr 6 -Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/ 

Informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej (art.24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp), 

7. Załącznik nr 7 - Wykaz najważniejszych robót budowlanych, 

8. Załącznik nr 8 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, 

   Oświadczenie o posiadaniu uprawnień przez wskazane osoby,  

9. Załącznik nr 9 - Harmonogram realizacji robót, 

10. Załącznik nr 10 - Oświadczenie o braku prawomocnego wyroku skazującego 

za wykroczenie. 

11. Załącznik nr 11 - Oświadczenie o braku wydania ostatecznej decyzji administracyjnej. 

12. Załącznik nr 12 - Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków 

i opłat lokalnych 

13. Załącznik nr13 - Projekt umowy. 

 

 

Gdańsk, dnia ……………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


